اطالعیه ثبت نام در کارگاه های آموزشی "نهمین دوره طرح ضیافت انديشه
"استادان (معرفت افزايی) ويژه اعضای هیأت علمی
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي
به اطالع ميرساند دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد با مشاركت مركز
همانديشي استادان و نخبگان در دانشگاهها ،معاونت آموزشي و معاونت برنامهريزي و توسعه منابع دانشگاه
فردوسي مشهد ،در نظر دارد نهمین دوره آموزشي طرح "ضيافت انديشه (معرفتافزايي)" ويژه اعضاي
محترم هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد رابه شرح جدول زير برگزار نمايد .اين دورهها به صورت
حضوري و در قالب كارگاهي برگزار مي شود.
با توجه به اينکه نامنويسي تا تاريخ 52مرداد  69ادامه دارد و به صورت پورتالي انجام مي پذيرد ،از
اعضاي محترم هيأت علمي خواهشمند است قبل از نامنويسي به سايت  nahad.um.ac.irمراجعه
نموده و کارگاه /کارگاههاي مورد نياز خود را انتخاب و سپس در صورت سواالت بيشتر جهت
نامنويسي نهايي با سرکار خانم اطهري (شماره تلفن مستقيم  )83325855تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:
 -1با عنايت به اينكه كیفیت آموزشي طرح بسیار حائز اهمیت است قالب اجرايي به صورت كارگاهي مي
باشد ،لذا سقف شركتكنندگان هر كارگاه  52نفر است.
 -5مدت زمان هر يك از كارگاههاي اعالمشده  11ساعت ( 8جلسه) ميباشد.
 -3حضور كامل و منظم اعضاي محترم هیات علمي شركتكننده در حداقل سه چهارم ساعات هر يك از
كارگاهها جهت صدور گواهينامه شركت در دوره الزامي است .تاخیر يا تعجیل باالتر از  12دقیقه به
منزله غیبت مدنظر قرار ميگیرد.
 -4با توجه به اينکه سقف کارگاهها محدود است ،تکميل ظرفيت ( 52نفر) برمبناي اولويت زمان
نامنويسي خواهد بود.
 -2براي هر كارگاه 2 ،نفر به عنوان شركتكننده ذخیره در نظر گرفته شده است؛ قطعي شدن شركت آنان
در كارگاه از طريق پیامك يا تماس تلفني اعالم خواهد شد.
اعضاي محترم هیأت علمي كه از خارج دانشگاه فردوسي مشهد تمايل به شركت در اين دوره ها را دارند،
با توجه به محدوديت ظرفیت بايستي ابتدا با سركار خانم اطهري با شماره تلفن مستقیم 38825355
تماس حاصل نموده و پس از اطمینان از وجود ظرفیت خالي ،اقدامات بعدي (ارسال نامه تقاضاي
شركت در كارگاه /كارگاه هاي مورد نظر را به همراه مشخصات و تلفن همراه از طرف رياست يا
معاونت آموزشي دانشگاه متبوع ،به معاونت آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشگاه فردوسي مشهد و
يا فكس نامه به شماره  )38831253را انجام نمايند .هزينه نامنويسي در هر كارگاه  152.222تومان مي
باشد ..از اساتید محترم خواهشمند است مبلغ مورد نظر را به شماره حساب  452522122بانك

تجارت به نام عوايد اختصاصي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد واريز و فیش واريزي را به
همراه معرفي نامه فكس و يا در زمان برگزاري كارگاه به مسئول مربوطه تحويل نمايید).
 -1در صورت معرفي منابع آموزشي توسط مدرسان كارگاه ،منابع مزبور تهیه ميگردد و در اختیار
شركتكنندگان قرار ميگیرد.
 -7در راستاي افزايش كیفیت و رفع نقايص احتمالي موجود در برگزاري كارگاههاي آموزشي ،از اعضاي
محترم هیأت علمي تقاضا ميگردد با مراجعه به پورتال اساتید ،منوي اداري و مالي -زير منوي اداري-
قسمت ثبتنام در دورهها و آزمونها ،لینك نظرسنجي ،فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را تا يك هفته
پس از اتمام هر كارگاه ،تكمیل نمايند (صدور گواهي شركت در دوره منوط به تكمیل فرم مذكور در
پورتال اساتید ميباشد).
 -8مکان برگزاری کلیه کارگاهها در دانشکده تربیت بدنی – سالن شورای طبقه دوم می باشد .
 -8اعضاي محترم هیات علمي ميتوانند براي كسب اطالعات بیشتر و آگاهي از جزئیات برنامه زمانبندي
كارگاهها و همچنین مشخصات مدرسین مدعو به سايت  nahad.um.ac.irمراجعه نمايند.
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مشخصات کارگاههاي نهمين دوره طرح "ضيافت انديشه استادان"

 8تا  15صبح

